
II. ročník konferencie R;Ulioiikliviln v životnom prostred! - Sptiskrt NovA Ves 2000 74

RÁDIOAKTIVITA POPOLČEKOV A RADIAČNÁ ZÁŤAŽ V OKOLÍ
TEPELNÝCH ELEKTRÁRNÍ

Helena Cabáneková, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava

Úvod SK00K0195

Výroba elektrickej energie v tepelných elektrárnách je založená na spaľovaní uhlia v peciach
pri teplote 1 700 °C, pričom na výrobu 1 GW elektrickej energie je potrebných 3xlO9 kg uhlia
(UNSCEAR 93). Pri procese spaľovania, väčšina minerálnych látok z uhlia je absorbovaná v
roztavenom „sklovitom" popole, z ktorého časť, spolu s nedokonale spálenými organickými látkami
obsiahnutými v uhlí, klesá na dno pece ako ťažký popol, alebo škvára. Ľahký popolček spolu s
prchavými minerálnymi látkami je chladený a odvádzaný do odlučovacích (záchytových) zariadení.

Uhlie je prírodná surovina, ktorá obsahuje prírodné radionuklidy 2 2 6Ea, 2 3 2Th a 4 0K a jeho
spaľovaním dochádza vlastne k redistribúcii prírodnej rádioaktivity zo zemského podložia do biosféry
životného prostredia. Na základe gamaspektrometrických meraní koncentrácií prírodných
rádionuklidov v uhlí vo viacerých krajinách sveta, celosvetový priemer pre hmotnostně aktivity 40K,
238U (226Ra) a 232^ v uhlí bol stanovený na 50, 20, 20 Bq.kg-1, pričom koncentrácia prírodných
rádionuklidov v analyzovaných vzorkách ľahkej i ťažkej frakcie vedľajšieho produktu spaľovania sa
odchyľuje od tohto priemeru až o dva poriadky. Pritom prírodné radionuklidy, ktoré sú kumulované
vo zvyškoch po spaľovaní uhlia sú prakticky v rovnakej miere zastúpené v popole, resp. škvare a v
zachytenom i úletovom popolčeku. Plynná frakcia, ktorá vzniká pri spaľovaní, obsahuje len prchavé
chemické látky a jej rádioaktivita z hľadiska hygieny žiarenia je zanedbateľná.

Podľa údajov UNSCEAK-u (1988), je tepelnými elektrárňami vo svete, každoročne
vyprodukovaných 280 miliónov ton uholného popola s koncentráciami prírodných rádionuklidov
podstatne vyššími ako je ich zastúpenie v zemskej kôre. V posledných rokoch je tendencia jeho
využitia aj v priemysle ako sekundárnej stavebnej suroviny, takže uhoľný popol môže byť
potenciálnym zdrojom expozície populácie ionizujúcim žiarením.

Rádioaktivita popolčekov

Vzhľadom na veľký objem každoročne produkovaného uhoľného popola (truska, škvára, ľahký
popolček), vysoký obsah prírodných rádionuklidov a ich dcérskych produktov ako aj možnosti jeho
ďalšieho využitia, popoly a popolčeky predstavujú reálnu hrozbu kontaminácie životného prostredia a
môžu prispievať aj k externej a internej expozícii obyvateľstva prírodnými rádionuklidmi.

Celosvetový aritmetický priemer koncentrácie prírodných rádionuklidov v úletovom popolčeku
z tepelných elektrární, podľa údajov UNSCEAR-u je: 265 Bq.kg-1 pre rádionuklid <°K, 200 Bq-kg-1 pre
^ U , 240 Bq.kg1 pre ^ R a , 930 Bq.kg-i pre 2 1 0Pb, 1700 Bq.kg1 pre 2 1 0Po, 70 Bq.kg-1 pre 2 3 2 lHi, 110
Bq.kg1 pre 2 2 O T h a 130 Bq.kg-1 pre ^ R a . "•

Na Ústave preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave, v rámci prieskumu a posudzovania
zdravotnej nezávadnosti z hľadiska hygieny žiarenia bolo gamaspektrometricky analyzovaných okolo
700 vzoriek stavebných materiálov a surovín, medzi nimi aj popolčeky, škvara a truska, určených pre
pobytovú výstavbu v SR (Cabáneková 98). Rozptyl nameraných hodnôt hmotnostných aktivít
prírodných rádionuklidov a ekvivalentu hmotnostnej aktivity 2 2 6Ra v hmotných frakciách spaľovania
uhlia je uvedený v tabuľke č.l.



II. ročník konferencie R:Ulio«l>tivilii v >.ivolin)in prostřed! - SpUskA Nov* Vos 2000 75

Tab.č.l: Rozptyl hmotnostných aktivít prírodných rádionuklidov a ekvivalentu hmotnostnej
aktivity 22"Ra v hmotných frakciách spulbvania uhlia

materiál

popolček
škvára
truska

p.vz.

105
22
10

A rBq.kg'1
•oK

min.
21,7
149
75,7

max.
936,7
575

649,6

22«Ra

min.

34,3
41,1

10

max.

336
158,3
436

imrh
min.

21
35
9,5

max.

159,2
105,9
55,6

Altflc'kv

min.
84,8
110,8
34,2

max.

573,1
322,5
528,7

Všetky vzorky sekundárnych stavebných surovín pochádzali od hlavných „producentov odpadu"
pri výrobe elektrickej energie spaľovaním uhlia, ktorými sú u nás tepelné elektrárne Nováky a
Vojany. V súlade s princípami ochrany obyvateľstva pred účinkami ionizujúceho žiarenia v
pobytových priestoroch, pri posudzovaní tejto skupiny sekundárnych stavebných surovín z hľadiska
hygieny žiarenia, vzhľadom na potenciálnu expozíciu obyvateľstva z prírodných rádionuklidov,
kumulovaných v týchto surovinách v dôsledku výrobného procesu, z ďalšieho použitia v pobytovej
výstavbe bolo vylúčených 44% vzoriek popolčeka, 23% vzoriek škvary a 60% vzoriek trusky.

Odhad radiačnej záťaže populácie z prevádzky tepelných elektrární

Množstvo prírodných rádionuklidov uvolňovaných do prízemnej vrstvy atmosféry v dôsledku
výroby elektrickej energie v tepelných elektrárnách závisí od viacerých faktorov, ako sú napr.:
koncentrácia rádionuklidov v spracovávanom uhlí a jeho „výdatnosť" vzhľadom na výhrevnosť,
množstvo „odpadu" vznikajúceho v procese spaľovania, teplota spaľovacieho procesu, podiel frakcie
„ťažkého" a úletového polčeka a účinnosť záchytu úletového popolčeka. V dôsledku závislosti
množstva uvoľnených rádionuklidov do atmosféry od týchto faktorov, aj kolektívna efektívna dávka v
okolí tepelných elektrární sa v jednotlivých krajinách pohybuje v pomerne širokom intervale hodnôt.

Pre tepelné elektrárne novšieho i staršieho typu sú uvádzané hodnoty normalizovanej
kolektívnej efektívnej dávky v rozpätí (0,5 - 6) manSv. (GW.r)1, ale napr. pre Čínu, s vysokou
hustotou osídlenia v okolí tepelných elektrární, vysokými koncentráciami prírodných rádionuldidov v
uhlí využívanom pre výrobu elektrickej energie a relatívne nízkou účinnosťou záchytu (90 %),
normalizovaná kolektívna efektívna dávka je na úrovni 50 manSv.íGW.r)-1. Za predpokladu, že 1
tretina svetových tepelných elektrární je novšieho typu (99 % záchytu), 1 tretina tepelných elektrární
je staršieho typu (90 % záchytu) a 1 tretina elektrární sa svojimi parametrami blíži k čínským
elektrárnám, celosvetová priemerná normalizovaná kolektívna efektívna dávka je 20 manSv.íGW.r)1.

Pri priemernej ročnej celosvetovej ťažbe uhlia 3.1012kg, 40 % využití v energetickom priemysle,
výdatnosti 3. 109 kg uhlia na 1 GW elektrickej energie je potom celosvetová produkcia elektrickej
energie v tepelných elektrárnách 400 GW.r, čomu zodpovedá pri ročnej prevádzke priemerná
celosvetová normovaná kolektívna efektívna dávka 8xl03 manSv.

Na základe tohto hrubého odhadu, priemernej normovanej kolektívnej efektívnej dávky pri
jednoročnej prevádzke všetkých svetových tepelných elektrární a za predpokladu, že do atmoséry je
každoročne uvoľňované rovnaké množstvo rádionuklidov zo spaľovacieho procesu, je možné odhadnúť
dodatočnú radiačnú záťaž jednotlivca z populácie v dôsledku výroby elektrickej energie v tepelných
elektrárnách na 2 uSv (UNSCEAR 93).
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Radiačná záťaž obyvateľstva v okolí tepelných elektrární v SR

Ročná produkcia elektrického prúdu spaľovaním hnedého uhlia v tepelnej elektrárni Nováky
(ENO) je približne 2,05.10" MW.h. Pri normovanej spotrebe a 99 % účinnosti záchytu v odlučovacích
zariadeniach, normovaný unik popolčeka do životného prostredia je 9,62.103 ton na 1 GW elektrickej
energie z ENO za rok.

V tepelnej elektrárni Vojany (EVO), spaľovaním čierneho uhlia sa vyprodukuje približne
2,35.10° MW elektrického prúdu za rok. Pri normovanej spotrebe uhlia a 99 % účinnosti záchytu v
odlučovacích zariadeniach, normovaný unik popolčeka do životného prostredia na 1 GW elektrickej
energie vyrobenej za rok je 3,929.103 ton.

Radiačná záťaž bola počítaná pre priemernú aktivitu '"K 451 Bq.kg-1, 226Ra 107 Bq.kg-1 a 232Th
71 Bq.kg1 stanovenú zo všetkých analyzovaných popolčekov a pre produkciu v ENO, u ktorej
normovaný únik popolčeka do životného prostredia na 1 GW elektrickej energie vyrobenej za rok je
výrazne vyšší, ako v elektrárni Vojany.

Radiačnú záťaž obyvateľstva v okolí uhoľných elektrární je možno vyjadriť pomocou
normovanej kolektívnej dávky v man.Sv.(GW.r)-1, stanovenej na základe efektívnej dávky pre
obyvateľstvo v k-tom sektore v okolí tepelnej elektrárne v dôsledku expozície i-tym rádionuklidom
vypočítanej z časového integrálu tohto rádionuklidu v k-tom sektore.

Na základe výpočtov, normovaná lokálna a regionálna kolektívna dávka pre obyvateľstvo do
vzdialenosti 50 km, spôsobená tepelnou elektrárňou Nováky, je na úrovni 0.7 man.Sv.(GW.r)-1.
Odhadovaná lokálna záťaž jednotlivca z populácie v bezprostrednom okolí ENO (do 5 km), vyjadrená
ako ročná maximálna efektívna dávka Emax. je však napriek vysokej technickej úrovni elektrárne,
výrazne vyššia ako efektívna dávka v bezprostrednom okolí našich jadrovoenergetických zariadení a
je na úrovni 2 uSv.r1. Pritom rozhodujúci podiel na radiačnú záťaž jednotlivca z populácie, podľa
výpočtov má inhalácia rádionuklidov thória (^sTh a Í ! 2 8 ! ! ! ) .

V tabuľke č. 2. sú porovnané vypočítané údaje o radiačnej záťaži obyvateľstva pri výrobe
elektrickej energie v elektrárni ENO, s údajmi o radiačnej záťaži obyvateľstva v okolí jadrovej
elektrárne Jaslovské Bohunice, publikované v literatúre (UNSEAR 1994).

Tab. č. 2.: Porovnanie radiačnej záťaže obyvateľstva pri výrobe elektrickej energie v tepelných
a jadrových elektrárnách.

Zdroj

EBO

ENO

Produkcia
GW.r

1,3

0,3

NS
manSv.íGW.r)1

0,29

0,66

NEAVG

uSv.(GW.r)i

0,10

0,22

S
manSv.r 1

0,38

0,18

EAVG

uSv.r 1

0,13

0,06

EMAX

uSv.r-i

< 1

2

NS - normovaná hodnota lokálnej a regionálnej kolektívnej dávky (3 mil. obyvateľov)
NEAVG - normovaná priemerná efektívna dávka na 3 mil. obyvateľov

S — kolektívna dávka (produkcia x NS)
EAVO - priemerná efektívna dávka
EMAX - maximálna efektívna dávka jednotlivca vo vzdialenosti do 5 km od zdroja

Na základe predchádzajúcich analýz, odhadnutá kolektívna dávka populácie Slovenska z
prevádzkovania elektrárne ENO, je na úrovni 0.7 man.Sv.íGW1-')- Táto hodnota je nižšia ako
odhadnutý celosvetový priemer, predovšetkým v dôsledku nižšieho obsahu prírodných rádionuklidov
v popolčekoch domácej produkcie ako aj vysokej účinnosti záchytu v odlučovacích zariadeniach našich
tepelných elektrární. Napriek tomu je však vyššia, ako radiačná záťaž obyvateľstva v okolí
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jadrovoenergetických zariadení a preto, tepelné elektrárne by mali byť zaradené medzi významné
zdroje ionizujúceho žiarenia s globálnym dosahom.
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